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साली, जॉन लोगी बअेर्डचा जन्म झाला. त्याच े
आईवर्ील, रेव्हरंर् जॉन आखि जेसी यांना 
आधीच दोन मलुी आखि एक मलुगा होता. ते 
सगळे ्कॉटलंर्च्या पश्चिम ककनाऱ्यावर राहात 
होत.े 

मुलगा झालाय. पि तो   
जगिार नाही फार.  



फारसा ननरोगी नसला तरी जॉन उत्साही 
मनाचा होता. लवकरच त्याला ववज्ञानात रस 
वाटू लागला – ववशरे्त: ववद्यतुशक्तीच ेप्रयोग 
करायला त्याला मजा येत असे.  

आई, जरा जपनू! 
त ूमाझ्या तारा 
तोरू्न टाकशील!  

त्याकाळी फार कमी लोकांच्या घरी 
ववजेच ेददवे वा टेललफोन असत. जॉन 
नवनव्या शोधांबद्दल वाचन करत असे. 
मग तो ्वत:च्या कल्पना प्रत्यक्षात 
आिायचा प्रयत्न करत असे.. 

जॉन! हे काय 
करतोयस त?ू  



लहान असताना जॉनने आपल्या 
िोलीत ्वत:चा टेललफोन एक्स्चेंज 
उभारला. त्याने त्याच्या चार लमत्ांच्या 
घरांपयांत टेललफोनच्या ताराही टाकल्या. 
या टेललफोन एक्स्चेंजच ेकाम चागंले 
चालत होत.े  

पि एके रात्ी, वादळामळेु एक तार 
तुटली आखि जवळून जािाऱ्या एका 
घोर्ागार्ीवर पर्ली. त्या घोर्ागार्ीचा 
चालक आपल्या सीटवरून बाहेर फेकला 
गेला. चालकाने अधधकृत टेललफोन 
कंपनीकर् ेतक्रार दािल केली. जॉनच े
टेललफोन एक्स्चेंज सापर्ल्यावर कंपनीने 
त ेबंद केले.  



नंतर, जॉनने घरातील ववजेच्या 
ददव्याला वीजपरुवठा करण्यासाठी एक  
जननत् (जनरेटर) उभारल.े हे जननत् जुन्या 
भागांपासनू आखि तकुडयापंासनू बनवले 
होत.े त्यात जॅमच्या काचचे्या बरण्यासदु्धा 
होत्या.   

सुरक्षेचं 
काय?  

हे पाण्याच्या 
चक्राद्वारे चालेल 

आखि त ेचक्र एक 
मािूस चालवले.   

 

त्याला फोटोग्राफीचासदु्धा छंद 
जर्ला. त्यान ेफोटो मोठा करण्याचा 
एक प्रयोग केला. त्यावेळी फक्त 
कृष्िधवल फोटो लमळत. त्याने पादहजे 
त्या वळेेला फोटो ननघावा, म्हिून एक 
पद्धतही शोधनू काढली.  

बघा! मी या 
एक्स्पोजरमध्ये उशीर 

केलाय. यामुळे मी झोपेत 
असतानासुद्धा माझा फोटो  

घेऊ शकेन.   

पि जॉन, असं का 
केलंस तू?  



जॉन त्याच्या प्रयोगामंध्ये एवढा 
मग्न असे की तो त्याच्या 
कपडयांकर् ेकधीच लक्ष देत नस.े  

शाळा सोर्ल्यावर, तो रॉयल 
ग्लासगो कॉलेज ऑफ टेक्सनॉलॉजीत 
लशक्षि घेण्यास गेला. यादरम्यान, 
त्याने त्याच्या ्वयंपाकघरात त्याच े
प्रयोग सरुू ठेवले! 

याचवेळी जॉनन ेप्रथमच 
टेलीव्हीजनबद्दल कल्पना लढवण्यास 
सरुुवात केली. त्यान ेववचार केला की 
ध्वनी जसा रेडर्ओ तरंगादं्वारे पाठवता 
येतो तसंच धचत्सदु्धा पाठवता आलं 
पादहजे. अनेक लोकांना हे केवळ 
्वप्नातच शक्सय आहे, असे वाटत 
होत.े  

  टेलीव्हीजन? त ेकाय आहे?  

टेलीव्हीजन म्हिजे “दरूचं 
बघायचं.” यातून मी एक 
हलतबंोलत ंधचत् दरू 

अतंरावरील व्यडक्तला पाठव ू
शकेन.  



1914 साली पदहले महायदु्ध सरुू 
झाल्यामळेु जॉनला कॉलेज सोर्ावे 
लागल.े देशासाठी लढायच,े म्हिून 
तो ्वेच्छेने सनै्यभरतीसाठी गेला. 
परंत ुिराब तब्येतीमळेु त्याची ननवर् 
होऊ शकली नाही.   

मला वाईट वाटतयं, तमु्ही 
सनै्यात दािल व्हायला 

पात् नाहीत.  

मग जॉन एका कंपनीत इंजीननअर बनला. 
ही कंपनी ग्लासगो शहरात जहाजननलमडती 
आवारांना आखि कारिान्यांना वीजपरुवठा 
करत असे.  

यदु्धाच्या धामधमुीत हे काम िूप महत्त्वाच े
होत.े ददवस असो वा रात् असो, सम्या 
सोर्वण्यासाठी जॉनला कधीही घराबाहेर पर्ावे 
लागत असे. त्यामळेु त्याची तब्येत बबघरू् 
लागली.  उदरननवाडहाचा 

एिादा सोपा 
मागड नक्सकीच 

असेल. 



यदु्धानंतर जॉनने ्वत:चा काही 
व्यवसाय सरुू करायच ेठरवले. आपल्या 
कल्पना आखि शोध ववकण्याएवढे 
कौशल्य त्याच्याकर् ेबऱ्यापकैी होते.  

हे मोज्याच्या आत घाला.  
हे पायांना दहवाळ्यात 

उबदार आखि उन्हाळ्यात 
थंर्गार ठेवतात.   आम्हाला एक 

र्झन द्या.  

जॉनचा व्यवसाय यश्वी झाला. 
परंत ुददैुवाने, िपू मेहनत केल्यामळेु 
तो पनु्हा आजारी पर्ला. र्ॉक्सटरांनी 
त्याला ननवाडिीची सचूना ददली.  

तलुा ववश्ांती आखि 
उबदार हवामानाची 

गरज आहे. परदेशी जा.  



याच 

जॉनने वे्ट इंर्ीजमधील बत्ननदाद 
बेटावंर जायच ेठरवले. नतथ ेत्याला बरे 
वाटू लागले, पि काही करायला 
नसल्याने तो लवकरच नतथे कंटाळला. 
म्हिून त्याने दसुरा व्यवसाय करायच े
ठरवले. त्या बटेावर फळे आखि सािर 
ववपलु होत.े त्याला जॅम बनवण्याचा 
उद्योग ही एक चागंली कल्पना वाटली.  

ददैुवाने, जॅमकर् ेिपू ककटक 
आकवर्डत झाले आखि त्यावर कर्ी 
म्हिज,े जॉनला मलेररया झाला. 
कदाधचत उष्ि हवामान त्याला 
मानवले नसाव.े   

कुिाला या माशयांची 
भिुभिु ऐकू येतये 

का?  



लंर्नला परतल्यावर, जॉन काही 
काळ त्याच्या बदहिीसोबत रादहला. 
पनु्हा संशोधक म्हिून काम करू, असा 
ववचार त्याच्या मनात आला. त्यान े
बदहिीकर् ेसल्ला माधगतला की त्यान े
काय करायला हव.े  

अॅनी, मी कधीच 
बोथट न होिाऱ्या 
दाढीच्या ब्लेर्चा 

शोध लाव ूकी पनु्हा 
टेलीव्हीजनचा 

ववचार सरुू करू?   

दाढीच्या ब्लेर्ची 
कल्पना मला 
उत्तम वाटत.े  

पि आििी काही व्यवसाय 
केल्यानतंर, जॉन गंभीर आजारी पर्ला. 
त्याला बरे होण्यासाठी इंग्लंर्च्या दक्षक्षि 
ककनाऱ्यावरील शहरात पाठवण्यात आल.े 
जॉन फक्त चौतीस वर्ाांचा होता, तरीही 
त्याला आपल्या आयषु्याचा शवेट जवळ 
आला आहे, असे वाटू लागले.   



त्याची तब्येत िूप मंद गतीने 
सधुारू लागली. काही मदहन्यांनतंर, 
जॉनला कुठल्यातरी गोष्टीत मग्न 
राहावेसे वाटू लागले. तो नोकरी करू 
शकत नव्हता, म्हिून तो पनु्हा 
ववज्ञानावर ववचार करू लागला.  

लशक्षि सोरू्न बरीच 
वर्ड झालीयत. आखि 
आता मला िूप साऱ्या 

कल्पनांवर काम 
करायचंय.  

यात कुशल होईपयांत मी 
थांबिार नाही.  

जॉन टेलीव्हीजन बनवण्याच ेआपले 
बालपिीच े्वप्न साकार करण्यावर ठाम 
होता. एका छोट्याशा पोटमाळ्यावर, 
कुिीही मदतीला नसताना, परेुसे साधन-
सादहत्य नसताना, जॉन काम करू 
लागला.  



जॉनला माहीत होत ेकी 
टेलीश्चव्हजनच्या मागील ववज्ञान िरंच 
िूप सोपे होत े- धचत् मादहतीच्या 
छोट्या छोट्या तकुडयांमध्ये ववभागायच,े 
हे तुकर् ेरेडर्ओ लहरीमंाफड त दसुऱ्या 
दठकािी पाठवायच ेआखि त्यांना त्या 
दसुऱ्या दठकािी पनु्हा एकत् करायच.े  

पॉल ननप्को नावाच्या एका जमडन व्यक्तीने 
एक कफरिारी तबकर्ी बनवली होती. ती 
पदहल्या कामासाठी उपयोगी ठरली असती. ती 
प्रकाश आखि अंधार यांच्या संरचनांना ववद्यतु 
शक्तीत रुपांतरीत करू शकत होती. एक दसुरी 
ननप्को तबकर्ी या ववद्यतु शक्तीच ेरुपातंर 
पनु्हा धचत्ात करू शकली असती.   

1924 मध्ये, जॉनने जवळच्या िोलीत 
लावलेल्या पर्द्यावर क्रॉसच ेधचत् पाठवण्यात 
यश लमळवले. शवेटी तो यश्वी झालाच!  



जॉनची पदहली धचत् ेछोटी आखि 
धरुकट होती. पि तो ्पष्ट धचत् ेलमळव ू
शकतो, याची त्याला िात्ी होती. लंर्नला 
परतल्यावर, त्याच ेभाग्य उजळले. एक 
श्ीमंत उद्योजक, गॉर्डन सेलफ्रीज यांनी 
जॉनला त्याचा शोध लोकांसमोर सादर 
करण्यासाठी पसेै देऊ केले.  

 हा 
शतकातील 
सवाडत महान 
शोधांपकैी एक 

आहे.   

मादहतीय  
मला!  

मी ्नान करत 
असताना हे 

लभतंीच्या पार बघ ू
शकत ंका?   

जॉनच्या सादरीकरिाने लोक िूप 
उत्साहीत झाल,े पि बहुतांशी लोकांना 
त्याच ेयंत् काम कसे करते, हे समजले 
नाही. त्यांना वाटले की ते यंत् लभतंीतून 
आरपार बघ ूशकेल!  



जॉनने आपल्या शोधावर अपार 
मेहनत घेतली, पि लवकरच 
त्याच्याकर्ील पसैा संपला. एवढे यश 
लमळुनदेिील, आता प्रयोग बदं केलेच 
पादहजेत, अशी पररश्च्थती उत्पन्न 
झाली.   

त्याचवेळी, त्याच्या ्कॉटीश 
नातलगांनी त्याला थोर् ेपसेै पाठवले. 
मग मात् जॉनने मोठीच झपे घेतली. 
त्याने एका नकलाकाराच ेधचत् दसुऱ्या 
िोलीत पाठवले. यावेळी धचत् िूपच 
्पष्ट ददसले. या धचत्ातील नाक, र्ोळे 
आखि भवुया ्पष्टपिे ददसत होत.े  

रोमाधंचत होऊन, जॉन एिाद्या 
िऱ्यािऱु्या व्यडक्तला टेलीव्हीजनवर 
आिण्यासाठी आतुर झाला.  

तझुं नाव काय, मलुा? 
त ूइनतहास रचिार 

आहेस! 

 सर, मी ववल्यम 
टायटन. तमु्हाला 

काय 
म्हिायचंय? 



काही वळेानतंर, त्या तरूि मलुाने 
्वत:ला काही ववद्यतु ददव्याचं्या गदीत 
बसलेले पादहले. त ेददवे िूप, िूप गरम होत.े 
पि जॉनने तरूि ववल्यमला शातं बसनू 
राहाण्यासाठी पसेै ददले होते.  

इथेच राहा! मी बाजुच्या 
िोलीत असेन.. 

बाजचु्या िोलीतून जॉनने मोठ्या 
आवाजात ववल्यमला मान हलवण्यास आखि  
तोंर्ांची उघर्झाप करण्यास सांधगतल.े 
त्याच्या यंत्ाच्या पर्द्यावर तो मलुगा याच 
कृती करताना त्याला ददसल्या. जॉन 
आनंदान ेवेर्ा झाला.   

टेलीव्हीजनचं ्वप्न  
साकार झाल ंएकदाच!ं  
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आता त्याचा शोध लोकांना 
दािवण्याची वेळ आली. 27 जानेवारी, 
1927 रोजी, जॉनने पन्नासपेक्षा जा्त 
संशोधकांसमोर त्याच्या टेलीव्हीजनच े
सादरीकरि केले. लहान लहान गट 
करून संशोधकांनी जॉनच्या लहानशा 
िोलीत सादरीकरि बनघतले.  

 असामान्य!  

आििी ककती 
वाट पाहायची?  

अरे! माझ े 
पाय!  

केवढी ही  
रांग!  

जॉनच्या यशाची बातमी सवडदरू 
पसरली. अनेक लोकानंी त्याला कजड 
देण्याची तयारी दशडवली. पदहल्यांदाच, 
जॉन त्याच्या कामात मदत करण्यासाठी 
लोकांना नोकरीवर ठेव ूशकला.   

माझ्याकर् ेिूप 
कल्पना आहेत. 
चला, प्रिाली 
सुधारण्यासाठी 
काम करू.  

 ववलक्षि! 



```````````````````````````````````````````````````````
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तो बेअर्ड  
आहे!  

त्याला कुठेही 
ओळिता येईल.  

तो 438 
मैल दरू 
आहे!  

तो कधी केस 
कापत नाही का?  

1927 मध्ये, त्याने लंर्नपासनू 
ग्लासगोपयांत टेलीश्चव्हजन प्रसाररत 
करण्यासाठी दोन टेललफोन तारांचा वापर 
केला. एका तारेने धचत् पोहचवले आखि 
दसुऱ्याने ध्वनी.  

एक वर्ाडपेक्षाही कमी कालावधीत, 
टेलीश्चव्हजन धचत् ेलंर्नमधनू न्ययूॉकड ला 
पाठवण्यात आली. यानंतर लगेच, अटलांटीक 
महासागरातील एका जहाजावरील प्रवासी 
टेलीव्हीजन पर्द्यावर लंर्नमधील आपले लमत् 
व नातलग पाहू शकले.  

हे समुद्रातसुद्धा 
काम करतं.  

अरे  
देवा!  

ही र्ोना, माझी 
होिारी पत्नी.  



1922 साली रेडर्ओ प्रसारिासाठी 
्थापन करण्यात आलेल्या बिटीश 
िॉर्का्टीगं कॉपोरेशन (बीबीसी) ने, 
1929 साली टेलीव्हीजन कायडक्रमही 
प्रसाररत करण्यास सरुुवात केली.  

 

जॉन त्याच्या यंत्ाला टेलीव्हीजर म्हित 
असे. त्याने प्रधानमंत्रयांसाठीही टेलीव्हीजर 
व्यव्था उभारली. त्यावर आठवडयातून तीन 
ददवस प्रत्येकी पंधरा लमननटांच ेतीन कायडक्रम 
प्रसाररत होत असत.  

 आपलं काय मत   
 आहे, प्रधानमंत्ी?  

हा चमत्कारच  
आहे!  

थोडयाच काळात, जा्त कायडक्रम 
प्रसाररत होऊ लागले. ते सगळे थेट प्रसाररत 
होत असत. लोक घरच्या टेलीव्हीजरवर 
कायडक्रमांच ेत्याचक्षिी होिारे सादरीकरि 
बघत असत. त्यामळेु गायक, नतडक आखि 
अलभनेत ेयांना पदहल्याच वळेी चांगले 
सादरीकरि कराव ेलागत असे.  

आई गं! माझा 
पाय आहे तो!  

हसत राहा, 
लार्के!  



```````````````````````````````````````````````````````
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टेलीव्हीजनला िूप प्रलसद्धी लमळाली. 
पदहल्या बाह्य प्रसारिाने प्रलसद्ध िेळांच े
सामने दािवले. लसनेमागहृात, 
टेलीव्हीजन मोठ्या पर्द्यावर दािवत 
असत.  

टेलीश्चव्हजनवरसुद्धा 
माझा घोर्ा श्चजंकत 

नाहीये.  

शेवटी तू 
टेलीव्हीजर 
आिलासच?  

टेलीव्हीजर महाग होत,े तरीही  
बऱ्याच लोकांनी त्याची िरेदी केली. 
तेव्हा फक्त बीबीसीच कायडक्रम प्रसाररत 
करत अस.े त्यामळेु वादहन्यांमधील तंटे, 
झगर् ेहे प्रकार नव्हत.े अथाडतच, सगळे 
कायडक्रम कृष्िधवल असत.    



आता जॉन आपल्या यशाचा आनदं 
लटुत होता. त्याची तब्येत सधुारली, 
त्याची पशैांची धचतंा लमटली आखि 
जगभरात त्याच ेकौतकु होऊ लागले.  

1931 साली, जॉन अमेररकेत गेला. 
नतथ ेएका प्रनतभावतंासारिे त्याच े
्वागत झाले. नतथेच त्याची भेट 
वपयानोवादक मागाडरेट अल्बूशी झाली 
आखि त्यांनी लग्न केले.  

पि या यशाने जॉनच्या कामात 
अर्थळा आला नाही. तो त्याच्या 
प्रिालीत सधुारिा करत रादहला. तो 
इतर शोधांच्या नव्या कल्पनाही 
ववकलसत करू लागला.  

तमु्ही िूप 
हुशार आहात, 
लम. बेअर्ड.  



िरंतर, जॉनची प्रिाली फार काळ 
वापरण्यात आली नाही. 1937 साली, 
बीबीसीने एक वगेळी प्रिाली ननवर्ली. 
त्यामध्ये धचत् ेप्रसाररत करण्याची अगदी 
वेगळीच पद्धत वापरली जाऊ लागली. 
जॉनसाठी हा मोठाच झटका होता. पि याने 
त्याच्या इतर कल्पनावंरच ेकाम थांबले नाही.   

जॉनने अनेक साधनाचंा शोध 
लावण्यात मदत केली. उदाहरिादािल, 
नोक्सटोव्हीजन या त्याच्या यंत्ाने अंधारात 
बघण्यासाठी इन्फ्रा रेर् लहरी वापरल्या. 
आज, पोलीस, अश्चग्नशामक जवान आखि 
सनैनक हे सगळे त्यांच्या कामात इन्फ्रारेर् 
कॅमेरा आखि गॉगल वापरतात.  

मला शोधा. 



जॉनच्या कल्पनांचा उपयोग रर्ारच्या 
ववकासातदेिील करण्यात आला. रर्ार 
जहाजे आखि ववमानानंा मागडदशडन करते. 
फॅक्सस यंत् आखि श्चव्हर्ीओ रेकॉर्डर ही 
उपकरिेही आज जॉनच्या कामालशवाय 
प्रत्यक्षात आली नसती.      

संगिकाचा माऊस आपल्या 
कफरत्या चाकांतील फटींमधनू प्रकाश 
नतरीप सोरू्न आपल्या संगिकाला 
संदेश पाठवतो. ही कल्पना जॉनने 
सत्तर वर्ाांपवूी ववकलसत करण्यास 
मदत केली होती.  



1946 साली जॉन लोगी बेअर्डचा मतृ्य ू
झाला. तो तेव्हा फक्त 57 वर्ाांचा होता. पि 
त्याने आयषु्यात बरेच काही लमळवले होते. 
1931 साली, त्यान ेरेडर्ओवरून बोलताना 
वतडवले होते की एक ददवस टेलीव्हीजर 
रेडर्ओसारिाच घराघरात ददस ूलागेल.  

मी हे बघायला उत्सुक आहे की एक ददवस 
टेलीव्हीजर रेडर्ओसारिाच घराघरात ददसू 

लागेल.  
तो चषे्टा 
करत 

असावा.  

त्याच ेबरोबर होते. आपल्याकर् े
त्याच्यासाठी एक वगेळे नाव आहे. आज, 
टेलीव्हीजन आपल्या आयषु्याचा अववभाज्य 
दह्सा आहे. त्याच्यालशवाय आयषु्याची 
कल्पना करिे कठीि आहे.  

मी तुझ्याएवढा होतो 
तवे्हा हे असलं 
काहीच नव्हतं.  

आज टेलीव्हीजनचा सातत्याने 
ववकास होत आहे. जॉन लोगी 
बेअर्डची हीच तर इच्छा होती! 



पढुील घटना 
कृष्िधवल धचत् े

अंनतम धचत् जा्तीतजा्त सु् पष्ट ददसावे, 
म्हिून सरुुवातीच्या कृष्िधवल टेलीव्हीजनवरील 
गायक, नतडक आखि सादरकते यांना िास मेक-
अप करावा लागे. म्हिजे, पांढरेशभु्र चहेरे, ननळी 
ललप्टीक आखि ननळ्या नेत्छाया! 

्टुडर्ओ    त ेभूत आहे!      भयंकर आहे त!े 

र्ोळ्यानंा धोका 

लसनेमासारिा टेलीव्हीजनचा पर्दा िरंतर 
आपल्याला चालती-बोलती धचत् ेदािवत नाही. 
आपि बघतो ती धचत् ेश्च्थर असतात. प्रत्येक 
धचत् आधीच्या धचत्ांपके्षा थोर्सेे वगेळे असते. 
ही धचत् ेसेकंदभरातच एकामागोमाग आपल्या 
र्ोळ्यांसमोर चमकतात. या गतीन ेआपल्या 
मेंदलूा प्रत्येक धचत् समजून घेण्याइतका वेळ 
लमळत नाही. त्यामळेु सगळी धचत् ेएकत् 
ववललन होऊन जातात आखि ती हलत 
असल्याचा आभास होतो.   



जॉन लोगी बेअर्डच्या आयषु्यातील काही महत्त्वाच्या 
तारिा 

1888     जॉन लोगी बअेर्डचा जन्म ्कॉटलंर्मधील हेलेन्सबगड शहरात झाला.  

1914     पदहले महायदु्ध सरुू झाल्यावर जॉनच ेलशक्षि बंद झाले.   

1922     आजारातून बरे होण्यासाठी जॉन इंग्लंर्च्या दक्षक्षि ककनाऱ्यावरील 

हे्टींग्ज शहरात गेला. नतथे त्याने आपल्या टेलीव्हीजन कल्पनेवर प्रयोग सरुू केले.  

1926     जॉनने िऱ्यािुऱ्या टेलीव्हीजनच ेलोकांसमोर सादरीकरि केले.  

1929     बिटीश िॉर्का्टीगं कॉपोरेशन (बीबीसी) ने जॉनच्या प्रिालीचा वापर 

करून टेलीव्हीजन कायडक्रम प्रसाररत करण्यास सरुुवात केली.  

1931     जॉनने अमेररकेचा दौरा केला. नतथे त्याने लग्नही केले.  

1946     वयाच्या 57 व्या वर्ी, जॉन लोगी बेअर्डचा मतृ्य ूझाला.  


